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  13 וקטובראב 2 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )18(ישיבה מספר 

  נוכחים:

  משה תמם, מיכה דוד, יואב קליימןבן חור יצחק,  והבה, מיקי פינטו, רונן מרסיאנו, יוסי

  מיכל רוטמן. -נציגת הישוב במליאה 

  
  יו"ר ועד היישוב –רונן מרסיאנו 

יים סיור של עוזר שר הבטחון מר גלעד אלטמן במספר יישובים בבנימין. בשבוע שעבר התק - ס.שר הביטחון
בביקורו בנעלה הוצגה לו בעיית הקו הכחול והקושי בפיתוח היישוב ומוסדות הציבור בו בעקבות כך וכן את 
הצורך בקידום הקמת קו ביוב ליישוב ע"מ לאפשר הרחבתו. נכחו בפגישה ראש המועצה, ס.ראש המועצה, 

  ועצה, נציגות משרד הבטחון ואנכי.ע.ראש המ

עדיין לא הוסדר סופית נושא ההסעות וישנם הורים שמידי בוקר נדרשים לוודא כי ילדיהם  -הסעות למודיעין 
מצליחים לעלות על ההסעות. אמנם מדובר על ילדים שמבחינת משה"ח אינם זכאים שכן אזור הרישום לילדי 

  ע"ב האוטובוסים הקיימים.ח' הינו נילי אך ניתן למצוא פתרון -ז'

הועברה הצעת מחיר ע"י יהב שמש (תושב) לביצוע תשתית קבועה במקום. עבודות הפיתוח  –הגברה אמפי 
  לקראת סיום וניתן בקרוב לבצע עבודות הכנה.

  נוספותמחיר הצעות  קדם הבאת החלטה: יש ל

יור של חברי הועד וועדת תכנון בטיילת ע"מ לבחון בהמשך לדיון בנדון, ביום ו' הבא יתקיים ס –טיילת 
  משמעות וכדאיות ליישוב.

בסוף השבוע האחרון הושאר מבנה בית התרבות פתוח וע"א שהמבנה נוקה  - מבנה בית התרבות / בית ספר 
 –ע"י חברת הנקיון ביום ו' בבוקר המקום נמצא מטונף ביום א' בבוקר ואף נמצא כי זכוכית דלת הכניסה נופצה 

עם חזרת הילדים מחופשת סוכות. תקבע פגישה עם מנהלת בית הספר, גורמי הנוער, תנועת הנוער והקהילה 
  ע"מ להסדיר הנושא ע"מ שלא ישנה להבא.

אתמול הועברה פנייה של תושבת שראתה שלשה בני נוער כשהם מטפסים וקופצים על רשת  –נדליזם בפארק ו
 8הצפונית (כזכור הרשת הותקנה לפני כחודשיים ולאחר שהייתה  ההצללה שבפארק שליד מגדל המים שבגבעה

  בחברה לאחר תיקון ומאבק משפטי). לאחר קבלת ההודעה חסן הגיע למקום ועם הגעתו ברחו השלשה. חודשים

לשלוח מכתבים חריפים להורי הילדים תוך ציון שהיישוב שומר לעצמו את הזכות לחייב את החלטה: יש 
  ון.המשפחות בהוצ' התיק

לצורך קידום מתחם ספורט במרכז היישוב (סביבת המגרש) נדרש לקבל הצעות מחיר למדידה  –מתחם ספורט 
  .ולאחר מכן לקבל הצעות מחיר מאדריכלים / אדריכלי נוף

  החלטה: לקדם.
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  יו"ר תחום כספים –מיכה דוד 

היות והועלתה שאלה לגבי גובה ההחזר המשולם לעובדים בגין נסיעה בתפקיד תוך  –החזר נסיעות עובדים 
  הנושא ייבדק מול המועצה והגובה המשולם על ידיהם. –שימוש ברכבם הפרטי 

  הוצג דו"ח עד לחודש אוגוסט. –דו"ח כספי בטחון  

  

  יו"ר תחום שפ"י –בן חור יצחק 

כאשר יש  –על פי הנחיית המועצה אין לזרוק גזם בפחי האשפה, מציע שלא להגדיר מראש נקודות איסוף  –גזם 
תצורת עבודה זו היא נוחה לתושבים ולא יוצרת  –גזם גדול יש לפנות אלי ע"מ שנדרוש מהמועצה פינוי בהתאם 

  עיה מבחינת היישוב.ב

  

  ראש תחום בטחון –מיקי פינטו

  לישיבה הבאה יובאו הצעות מחיר של רכב מסוג ברלינגו. –יש לקדם רכישת רכב נוסף  –רכב בטחון

  מתארגנים להוצאת מכרז, יוקם צוות עם תושבים מהתחום המקצועי ומתחום המכרזים. –מצלמות 

  

  ילהראש שבט הצופים ויו"ר תחום קה –יוסי ווהבה

לשנה לחשבון הצופים בשלשה תשלומים. ע"מ ₪  75,000כיום מועברים ע"י היישוב  –העברת תשלום לצופים 
  תשלומים. 12 -להקל על התהליך, מבקש לשנות את ההעברת הכספים ל

  החלטה: מאושר, יש לבקש תיקון להסכם מול תנועת הצופים.

  

₪  140העלות הינה  –ע"י רכב הסעות ת המדריכים בהמשך לבקשת הועד נבדקה עלות הסע –הסעות למדריכים 
היות ומדובר על פעמיים בשבוע ולשני כוונים העלות החודשים הינה גבוהה מאוד. יש לקדם רכישת  –לכל כיוון 

  רכב.

  יש לקדם רכישת מכשירים מתקדמים לעובדים. –טלפונים לעובדים 

 מיני. 3החלטה: יש לבחון הצעות מחיר של סמסונג 


